
POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 

 

A privacidade dos usuários e clientes é muito importante para a SERRANA 

SECURITIZADORA S/A e é nossa política zelar para que as informações 

eventualmente coletadas em nosso site não sejam acessadas por terceiros ou utilizada 

de forma indevida. 

 

 

COMO COLETAMOS SEUS DADOS 

 

A SERRANA SECURITIZADORA coleta seus dados pessoais apenas para realizar o 

cadastro dos usuários e clientes no intuito de dar início à parceira de securitização de 

créditos multimercado com os interessados, mediante o preenchimento de formulários 

disponibilizados em nosso site e posteriormente enviados por correios. 

Os dados pessoais são coletados apenas com o consentimento expresso do usuário e 

são necessários para operacionalizar as transações que serão realizadas dentro da 

plataforma da SERRANA SECURITIZADORA, inclusive para verificar a autenticidade 

das operações, além de possibilitar nosso contato com o usuário. 

A SERRANA SECURITIZADORA não coleta dados de menores. 

 

 

COMO PROTEGEMOS SEUS DADOS 

 

A SERRANA SECURITIZADORA se vale dos mais altos padrões de segurança 

tecnológicos oferecidos pelo mercado, visando garantir que ninguém acesse seus 

dados pessoais sem autorização. 

Qualquer tentativa de obtenção indevida dos dados ou mesmo no caso de vazamento 

de dados pessoais dos usuários, a SERRANA SECURITIZADORA imediatamente 

diligenciará para identificar os responsáveis e alertará os usuários sobre o incidente. 

 

 

 

 

 

 



 

COM QUEM COMPARTILHAMOS SEUS DADOS 

 

A SERRANA SECURITIZADORA não compartilha seus dados pessoais com terceiros, 

ressalvada determinação judicial para compartilhamento dos dados pessoais do usuário 

individualizado. 

 

 

POLÍTICA DE COOKIES 

 

A SERRANA SECURITIZADORA utiliza cookies para otimizar sua experiência ao 

navegar por nosso site, lembrando de suas preferências e oferecer produtos de seu 

interesse, tornando sua visita ao nosso site personalizada. 

Caso você não concorde com a utilização de cookies, você pode desativar sua 

utilização, alterando as configurações do seu navegador para bloquear cookies ou 

alertá-lo quando um cookie estiver sendo enviado ao seu dispositivo.  

 

 

CONTATO 

 

No caso de dúvidas sobre essa Política de Privacidade, sugestões ou pedidos sobre 

seus dados pessoais coletados pela SERRANA SECURITIZADORA, o usuário pode 

enviar um e-mail para ti@serrana.sa.com. 

Qualquer alteração nessa política será comunicada aos usuários através dos meios de 

contato fornecidos no cadastro e através do site da SERRANA SECURITIZADORA. 

Essa política passa a vigorar a partir de 07 de janeiro de 2021. 

 

Clever Ribeiro Gomes 

Diretor Presidente 

 

 

Gisele de Fátima Rocha 

Diretor de Relação com Investidores 


